Soutěž: Vyhrajte balíček lepidel Druchema
Všeobecné podmínky
1. Soutěže (dále jen soutěž) probíhají na území České republiky.
2. Účastníkem soutěže se stává každý čtenář časopisu Recepty prima nápadů a
www.receptyprimanapadu.cz, který akceptuje pravidla soutěže a zašle níže stanoveným způsobem
odpovědi na soutěžní otázku.
3. Provozovatelem je Jaga Media, Pražská 1279/18, Praha 10.
4. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci firmy Jaga Media.
5. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
6. Jaga Media si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv bez náhrady
zrušit.
7. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
8. Ve sporných případech si Jaga Media vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
9. Do soutěže bude zařazen každý účastník, který pošle správnou odpověď z časopisu Recepty
prima nápadů 9/2020, a z www.receptyprimanapadu.cz do 21.9.2020.
11. Výherci budou o výhře informováni provozovatelem telefonicky nebo poštou po skončení soutěže.
12. Výhry nad 10 000 Kč představují částku po zdanění srážkovou daní.
13. Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje uvedeným společnostem souhlas,
aby adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho kontaktu využily pro potřeby šíření
nevyžádaných obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze odvolat
za podmínek stanovených platnými právními předpisy.
II. Základní mechanismus soutěže
1. Soutěž bude probíhat v termínech od 8.9.2020 do 21.9.2020.
2. Úkolem soutěžících je zodpovědět jednu soutěžní otázku.
3. Účastník soutěže odpoví na otázku prostřednictvím e-mailu.
4. Výhercemi se stanou soutěžící, kterí poslali e-mail se správnou odpovědí v poradí 38, 55, 89, 95,
150, 155, 164, 200, 208, 250.
5. Jméno a příjmení výherců zveřejní Jaga Media www.receptyprimanapadu.cz
III. Předání výher
1. Výherce kontaktuje Jaga Media, s. r. o., prostřednictvím pošty, e-mailu, nebo telefonicky.
2. Cenu výherci předá Jaga Media, po předchozí dohodě s výhercem.
3. Výherce je povinný si výhru vyzvednout podle podmínek specifikovaných v oznámení o výhře.
4. Výherci mladšímu než 18 let bude výhra předána pouze za přítomnosti jeho zákonného zástupce.
5. Výhry nemohou být proplaceny v hotovosti.
IV. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy:

1. Zapojením se do soutěže souhlasí zájemce s pravidly této soutěže, čímž souhlasí se zpracováním
osobních údajů následovně:
Správcem je provozovatel;
Účelem je realizace soutěže, organizace, vedení, vyhodnocení, kontrola a předání výher;
Právním základem je souhlas, přičemž tento je nezbytný pro možnost účasti v soutěži; souhlas je
možno kdykoliv odvolat, avšak účast soutěžícího v soutěži bude ukončena;
Doba zpracování je doba: od okamžiku registrace do soutěže do uplynutí 6 měsíců po skončení
soutěže, následně budou uchovány pouze nezbytné dokumenty pro případ kontroly orgánu dozoru.
Rozsah údajů: údaje uvedené v e-mailu zaslaném jako registrace v soutěži (jméno, příjmení,
doručovací adresa) dle těchto pravidel, soutěžní zpráva obsahující studii, a dále údaj o zapojení se do
soutěže, datum a čas registrace, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, údaj o
výhře, předání výhry a související komunikace, údaj o věku nad 15 let.
2. soutěžící výslovně souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně
soutěžícím uvedené křestní jméno a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních
materiálech provozovatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky či službami, s tím, že mohou
být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících
(zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu, která skončí uplynutím 5 let od
ukončení soutěže.

